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 بْٚء ظذ ؿٕٚون جمّع افٌِٜ افًربٜٔ افذي يْص يف ادٚدة افثٕٜٚٔ 

مْه ظذ أن جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنق هو ادرجًٜٔ افًِٔٚ يف صٗون 

 افٌِٜ افًربٜٔ.

وتٍْٔذًا فِّٓٚم ادْوضٜ بٚدجّع ومن بْٔٓٚ افْير يف أصول افٌِٜ 

ة فتً ِٔم ٕحوهٚ وسؾٓٚ افًربٜٔ وضّضط أؿِٔضتٓٚ وابتُٚر أشٚفٔٛ مَّٔسر

وتوحٔد ضرائق إمالئٓٚ وـتٚبتٓٚ، وافِضًي يف ـل مٚ من صٖٕه خدمٜ 

 افٌِٜ افًربٜٔ وتىويرهٚ وإتنٚرهٚ.

ؿٚمٝ جلْٜ افٌِٜ افًربٜٔ وظِومٓٚ بوضع ؿواظد اإلمالء، واظتّدت 

 افِجْٜ ادّضٚدئ افتٚفٜٔ يف وضع هذه افَواظد: 

 ٚءات مٚ أمُن.ـشتثْاضراد افَٚظدة وآبتًٚد ظن افنذوذ وآ -1

افِضًي إػ افَواظد ادوحدة ظذ ٕىٚق افوضن افًريب،  -2

 وخٚصٜ مٚ يتًِق بَواظد اإلمالء يف افُتٛ اددرشٜٔ. 



 - ب  -

اظتامد ادهىِحٚت افنٚئًٜ يف ـتٛ اإلمالء، وظْد إخذ  -3

 بّهىِح جديد يوضع بغ ؿوشغ إػ جٕٚٛ افَديم. 

ٜٔ، وجتْٛ افتًِٔالت افْحويٜ افتِضٓٔل يف إيراد افَواظد اإلمالئ -4

 وافكؾٜٔ مٚ أمُن.

وبًد أن ؿٚم جمِس جمّع افٌِٜ افًربٜٔ بدمنق بّْٚؿنٜ هذه 

، وؿٚم 2009ٓٚ ظذ مٗمتر ادجّع افثٚمن ظٚم َض ظرَ  هٚ،افَواظد وإؿرارِ 

 ٗمتِرين، وؽدت بهٌٔتٓٚ افْٓٚئٜٔ.بتًديِٓٚ يف ضوء مالحيٚت اد

ٚ أن تَدم هذه افَواظد اإلمالئٜٔ جلْٜ افٌِٜ افًربٜٔ وظِومٓ يَّسر 

ًٚ هلٚ ظذ أؿالمٓم بهورة صحٔحٜ.  فُِٚتّضغ وادٓتّغ بٌِتٓم افًربٜٔ متُْٔ

 
 

 اـة العربية وعلومهـة اللغـجلن    
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 ة زلهـمْا
 

وترشم ظذ ، ()هي أول حروف اهلجٚء افًربٜٔ :تعريف اهلمزة

افٔٚء، أومٍردة. وتَع  أو افواو صورة ظغ مَىوظٜ )ء(، ظذ إفف أو

 يف أول افُِّٜ ووشىٓٚ وآخرهٚ. 

 

 « زة يف أول الكلنةـاهلن »

 

 وهي من حٔٞ افْىق وافُتٚبٜ ٕوظٚن: مهزة وصل ومهزة ؿىع.

ًٚ وتٍِظ مهزة يف أول افُالم،  :الوصل مهزة هي افتي تُتٛ أفٍ

(. وافٌ ْٛ ًٚ ٓ ـتٚبٜ، ٕحو: )ادُرْس، واـُت رض ـوتِضَط يف درجه فٍي

دوء بِضٚـن من افُِم: ٕنر افًربٜٔ ٓ ـق مٚ هو مّضـْٓٚ افتوصل فْىم

 تّضدأ بِضٚـن.

يف أول افُالم ويف  وـتٚبٜ هي مهزٌة تثّضٝ فٍيًٚ  :ومهزة القطع

 َأَمَر، إـَراٌم، إِٕضٌٚن، َأَمَر اهللُ بِٚإلحِضِٚن. ٕحو:، درجه

                                           
()  ِٜإفف افىوي ٚ ش افِْٜٔ»ويىِق ظِٔٓٚ يف حروف اهلجٚء اشم إفف، وأمر

 ؾٓي افتي تذـر مع افالم بٚشم ٓم أفف.
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 « زة الوصلـهن »

 

 مواضعها: –أوالً 

،يف األسامء:  -1 ٌٜ ِن واثْتَِٚن. ابٌن، ابَْ هتٚ، اثْٚ ، ومثْٚٔ ٌٝ  امرٌؤ، امرأٌة، اشٌم، اش

 ، ٌٜ ومهٚدر إؾًٚل اخلامشٜٔ وافِضداشٜٔ، ٕحو: اؿتهٌٚد، اصساـٔ

 إىالٌق، اشتَالٌل.

 يف األفعال: -2

-  . ْٛ ، اـُت ْٛ  أمر افًٍل افثالثي، ٕحو: اذَه

مٚيض افًٍل اخلامد وافًٍل افِضداد وأمرمهٚ ٕحو: اْؿَتَهَد،  -

ْر. اؿ ٍِ َر، اشتٌ ٍَ ََِق، إىِِْق، اشتٌ َك، اصِسْك، إى  َتِهْد، اصَسَ

 . : ال، ٕحو: يف افُِتِٚب يف األداة -3

 حركتها:  -ثاىوًا 

ْع، اِبٌن، اِثِْٚن.الكرس -أ  َّ  : وهو افٌٚفٛ ؾٔٓٚ، ٕحو: اِجِِْس، اِش

 ٚرع، ٕحو:ـوم افًغ يف ادوـالثي ادوّـر افثـيف أمالضم:  –ب

 ، ْٛ  ُادُخْل، ُإُك.  ُاـُت

َد  ِّ ويف ادّضْي فِّجٓول من مٚيض اخلامد وافِضداد، ٕحو: ُاظُت

ِدُن. ًَ  ظِٔه، ُاشُتخِرج اد

ُجُل، َادْرَأُة، َافىٍُِّل.الفتح:  -ج  يف )ال(، ٕحو: َافرر
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 أحكام خاصة هبمزة الوصل: - ثالثاً 

 

ًٚ بًد مهزة آشتٍٓٚم يف  -1 ًٚ وخىر ُُتذف مهزة افوصل فٍي

ى اخلََر؟ ويف إشامء ٕحو: إؾ ٍَ ََِع ظَذ إَمِر؟ َأصَى ًٚل، ٕحو: َأّض

َك َحَِضٌن أم ُحَِضٌغ؟  ُّ  َأش

ًٚ بًد ٓم آبتداء، وافالم  -2 ًٚ وخّى ُُتذف مهزة افوصل فٍي

دُق أوََل أن يُتَّبَع، وادزحَِٜ، وٓم اجلر، ٕحو:  ،ولَلصِّ  إنَّه لَلَْقوُل احلقُّ

مرُ  اوللِ 
َ
 (*).أل

مهزة افوصل يف )ابن( إذا جٚءت صٍٜ بغ ظِّغ ُُتذف  -3

ُة بُن َصداد ؾٚرٌس صجٌٚع، وتثّضٝ إذا جٚءت  حٔثام وردت، ٕحو:َظَْْسَ

؟ ظعٌّ ابن أيب ضٚفٛ، من خٚفٌد؟ خٚفٌد ابُن افوفٔد،  خزًا، ٕحو: َمْن ظعٌّ

ْٝ ـِّٜ  َٔ ، أو جٚءت يف أول افِضىر، ٕحو: ظعٌّ "ابن"وـذفك إذا ُثِّْ

ٍد َضّضِّٔضِٚن.وخٚفٌد ابْ ّر  ٚ ُُم

وبًـدهٚ ُُتَذُف مهزة افوصل يف إؾًـٚل إذا وؿًـٝ بـغ افـواو  -4

 ، وبــغ مهــزٍة هــي ؾــٚء افًٍــل، ٕحــو: وبًــدهٚ افًٍــل وافٍــٚءافًٍــل، 

ُمْر بٚدًَُروِف. ْٖ ِْٖت، ُاْؤُمْر: وْأُمْر بِٚدًُروِف، ؾ : وْأِت، ؾ ِٝ  اِْئ

                                           
 )افـ( يف فٍظ اجلالفٜ ٓزمٜ. (*)
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تدمٟ مهزة وصل )ال( يف مهزة آشتٍٓٚم ؿّضل آشم  -5

ِٓن إػ أفف ظِٔٓٚ   ، ٕحو: آفرُجالِن آتِِٔٚن؟ةمدر وُُتور

تهّضح مهزُة افوصِل مهزَة ؿىٍع، إذا جٚءت يف ـِّٜ اشتًِّٝ  -6

 ، يوم اإلثْغ، مديْٜ إزرع. ش اشم ظِم » ظِاًم، ٕحو: إٕتهٚر 

تهّضح مهزة افوصل مهزة ؿىع يف فٍظ اجلالفٜ: )اهلل( ظْد  -7

 .هللافْداء، ٕحو: يٚ أ
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 « زة القطعـهن »

 

مٚ شوى مواضع مهزة افوصل، وذفك يف احلروف  :واضعهام -أوالً 

 وإشامء وإؾًٚل، ظذ ٕحو إمثِٜ افتٚفٜٔ:

 :()احلروف -1

َٛ خٚفٌِد؟ -أ ُٜ هْٚ؟ َأَذَه  مهزة آشتٍٓٚم: ٕحو: أؾٚضِّ

ُد َأؿّضِْل. -ب ّر  حرف افْداء: َأُُم

، أٓ،  -ج أوائل إدوات ادّضدوءة هبّزة، مٚ ظدا: ال، ٕحو: إنر

 .أم، إذ، إذن

 األفعال:  -2

َل. -أ ـَ  افًٍل افثالثي ادّٓوز إول، ٕحو: َأَخَذ، َأَمَر، َأ

 .افًٍل افثالثي ادزيد هبّزة يف أوفه ٕحو: َأـَرَم، َأظَىى -ب

، َإَٔىُِق،  -ج ُٛ افًٍل ادوٚرع فِواحد ادتُِم، ٕحو: َأذَه

ُر. ٍِ  ُأَدْحِرُج، أشَتٌ

 األسامء: -3

 حو: أمٌر، أخٌذ، أـٌل.مهٚدر افًٍل افثالثي ادجرد ادّضدوء هبّزة، ٕ -أ

                                           
() يَهد بٚحلرو ٓ....  ف هْٚ حروف اهلجٚء، بل حروف ادًٚين، ٕحو: إػ، إنر
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مهٚدر افًٍل افثالثي ادزيد هبّزة ظذ وزن أؾًل، ٕحو:  -ب

 إِـراٌم، إِظىٌٚء، إخراٌج، إبداٌل.

ترشم مهزة افَىع يف أّول افُِّٜ ظذ صورة إفف  :كتابتها-ثاىواً 

دائاًم، ؾتُتٛ ؾوؿٓٚ، إذا ـٕٚٝ مٍتوحٜ، ٕحو: َأْمٌر، أو موّومٜ، 

، وُتتٓٚ إذا ٌٜ ًْٕٚم ٕحو: ُأمر  .ـٕٚٝ مُِضورة، ٕحو:إِحِضٚن، إِ

 :هبمزة القطع أحكام خاصة - ثالثاً 

ّٜٔ مهزة افَىع من حٔٞ ـتٚبتٓٚ ظذ صورة إفف  -أ ٓ ُُيلر بٖوف

 مٚ دخل ظِٔٓٚ من إدوات واحلروف أتٜٔ، مثل:

ٜ، اإِليامنمرال: إَ  -  ، إُمر

- . َغر ًَ  ٓم افَِضم: ْٕش

ٕرك. -
ِٕ  ٓم اجلر: فإلحِضٚن، 

ِريٌم. - ـَ  َٝ ْٕ  ٓم آبتداء: ٕ

 بٚء اجلر: بِٖمِر اهللِ. -

ُٖشٚؾُِر. -  شغ آشتَّضٚل: َش

ٕرَك َأِمٌغ.و افٍٚء - ٕرك صٚدٌق، وإ  افواو : ؾ٘

 مهزة آشتٍٓٚم: َأُأـِرُم أخَٚك؟ -



- 7 - 

 يِضتثْى ممّٚ شّضق: -ب

، هٗ -  افُِامت افثالث )فِئن، فِئالر
ِ
(. إذ ُتىّضرُق ظِٔٓٚ ؿٚظدة ٓء

 ىٜ، ـام يف: َيوَمئٍِذ، شَٚظَتِئٍذ، ِحَْٔئٍِذ، وـام شٖٔيت.اهلّزة ادتوش

ِمُن.نر ئِ ـحروف ادوٚرظٜ، ٕحو:يَ -  ْٗ ُخ، ُي رِّ َٗ  ، ُي

(، افَىع وافوصل. -ج َٜ  جيوز يف مهزة: )افّضتر

إفف ادّدودة يف أول افُِّٜ هي يف إصل مهزتٚن،  -د

 .ٕحو:آَمَن، آؾٌٚق 

ُق به بغ مهزيت ا -هـ فوصل وافَىع يف إؾًٚل ومهٚدرهٚ ممٚر ُيٍرر

ممٚر ؾوق افثالثي افْير يف موٚرظٓٚ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ يٚء ادوٚرع مٍتوحٜ 

ًٚ، وإذا ـٕٚٝ  إتَِهٚرًا، َيَْْتّضِهُ  َتِكُ ؾٚهلّزة مهزة وصل، ٕحو: َيْْ  إتِّضٚه

ًٚ.  موّومٜ ؾٚهلّزة مهزة ؿىع، ٕحو: ُيُِرمُ   إِـرام

ُق به بغ مهزيت ا -و فوصل وافَىع يف إشامء حذف مهزة وممّٚ ُيٍرر

ّي  َّ ، ، َأخ: ُأَخّي افوصل، وثّضوت مهزة افَىع يف افتهٌر ٕحو: اشم: ُش

 أمِح: ُأَمِِٔح.
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  «اهلنزة املتوسطة  »

 

بغ  : هي مهزة تَع يف وشط افُِّٜ أصٚفٜ، أي:تعريفها -أوالً 

ٌم، بِئٌْر،  ْٗ ََٖل، ُف ًٚ، أي: بغ حرؾغ من بْٜٔ افُِّٜ، ٕحو: َش أو َظَرض

حرؾغ أحدمهٚ فٔس من بْٜٔ افُِّٜ، ٕحو: َيٖمُر، ُيِٗمُن، َجَٚءُه، 

. ٌٜ  ُجْزءاِن، َبِريئ

َِٓٚ، وُتُتٛ ظذ تابتهاك -ثاىوًا  : ُيواَزن بغ حرـتٓٚ وحرـٜ مٚ ؿّض

حرٍف يْٚشٛ أؿوى احلرـتغ، وأؿوى احلرـٚت افَُّسة، وتْٚشّضٓٚ 

و، ثم افٍتحٜ وتْٚشّضٓٚ إفف، مثٚل: افٔٚء، ثم افوّٜ، وتْٚشّضٓٚ افوا

. ٌٜ ِمُن، َيِئَس، ؾَِئ ْٗ ٌس، ُي ْٗ َُٕس، ُب ْٖ ََٖل، َي  َش

 (كتابة اهلمزة عذ صورة الواء: )ىربة -1

إذا ـٕٚٝ حرـٜ اهلّزة أو حرـٜ مٚ ؿّضِٓٚ افَُّس رشّٝ ظذ  -أ

 صورة افٔٚء وذفك ـام يف إمثِٜ افتٚفٜٔ:

.اهلّزة مُِضورة ومٚ ؿّضِٓٚ مُِضور، ٕحو: مِ  - ئِغَ  ِئَغ، ُتزِّ

 اهلّزة مُِضورة ومٚ ؿّضِٓٚ موّوم، ٕحو: ُشِئَل، ُرِئَي. -

، َبِئٌٔس. - ئِنر َّ  اهلّزة مُِضورة ومٚ ؿّضِٓٚ مٍتوح، ٕحو: َرئٌِٔس، َيى

 اهلّزة مُِضورة ومٚ ؿّضِٓٚ شٚـن، ٕحو: َمْوِئٌل، ُيالِئُم. -
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ئوَن. -  اهلّزة موّومٜ ومٚ ؿّضِٓٚ مُِضور، ٕحو: ِمُئون، هتدِّ

، َصِدَئٚ.اهلّزة  - ٌٜ ، ِمَئ ٌٜ  مٍتوحٜ ومٚ ؿّضِٓٚ مُِضور، ٕحو: فَِئٌٚم، ؾِئ

- . َٝ  اهلّزة شٚـْٜ ومٚ ؿّضِٓٚ مُِضور، ٕحو: بِْئٌر، ِصْئ

 كتابة اهلمزة عذ الواو:- 2

إذا ـٕٚٝ حرـٜ اهلّزة افوم وحرـٜ مٚ ؿّضِٓٚ افوم، أو افٍتح أو 

افِضُون، وـذفك إذا ـٕٚٝ حرـٜ اهلّزة افٍتح أو ـٕٚٝ شٚـْٜ، 

ـٕٚٝ حرـٜ مٚ ؿّضِٓٚ افوم رشّٝ اهلّزة ظذ واو، وذفك ـام يف و

 إمثِٜ افتٚفٜٔ:

وٌن، جَتُرُؤوَن. - ُٗ  اهلّزة موّومٜ ومٚ ؿّضِٓٚ موّوم، ٕحو: ُص

وُب، ؿََرُؤوا. - ُٗ وٌل، َي ُٗ َم، َش ُٗ حو: َف ٍتوح،ٕ  ٚ م ٚ ؿّضِٓ ٜ وم  اهلّزة موّوم

ٍُْٚؤل - حو: أْرُؤٌس، افت ٚـن،ٕ  ٚ ش ٚ ؿّضِٓ ٜ وم ُه.اهلّزة موّوم ُٗ  ، َضْوُؤه، ِظّْض

، َجُرَؤا. - ُٛ ِّٕ َٗ ال، ُي َٗ  اهلّزة مٍتوحٜ ومٚ ؿّضِٓٚ موّوم، ٕحو: ُش

يِت. - ْٗ ٌس، ُي ْٗ  اهلّزة شٚـْٜ ومٚ ؿّضِٓٚ موّوم، ٕحو: ُب

 كتابة اهلمزة عذ األلف: - 3

إذا ـٕٚٝ حرـٜ اهلّزة افٍتح، وحرـٜ مٚ ؿّضِٓٚ افٍتح أو افِضُون، 

ًٚ، وذفك ـام يف أو ـٕٚٝ شٚـْٜ وحرـٜ مٚ ؿّضِٓٚ اف ٍتح رشّٝ أفٍ

 إمثِٜ افتٚفٜٔ:
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َٖى. - ََٖل، ُمَْت  اهلّزة مٍتوحٜ ومٚ ؿّضِٓٚ مٍتوح، ٕحو: َش

َُٖل، َتْوَأٌم،  - ًَٖة، يِْض اهلّزة مٍتوحٜ ومٚ ؿّضِٓٚ شٚـن، ٕحو: َؾْج

ْوَأل، َضْوَأه.  َّ  ش

- .َٕٚ ٌْٖس، َرْأٌس، ابتدْأ  اهلّزة شٚـْٜ ومٚ ؿّضِٓٚ مٍتوح، ٕحو: َؾ

، ٕحو:ؾ٘ذا وؿًٝ ب ًٚ ؾوؿٓٚ ظالمٜ اددِّ ؿرآن،  ًدهٚ أفٌف رشّتٚ أفٍ

ٓر  ُٛ ظذ إفف وُتْتّضُع  َمآٌل، صآٌم، إ ٚ ُتَُت إذا ـٕٚٝ إفف ضّرًا ؾَّ٘نر

 (*)بٚفوّر، ٕحو: َؿَرَأا، َيََرَأاِن.

 :باهلمزة ادتوسطة أحكام خاصةثالثًا: 

ْٝ اهل -أ تَِّض ـُ ّزة مٍردًة، إذا ُشّضَٝ اهلّزة ادتوشىٜ ادٍتوحٜ بٖفٍف 

 ٕحو: تثَٚءَب، َيَتَِضَٚءُل، َبَراَءٌة، ِرداَءاِن، ِرداَءيِن. 

 رشّٝ ظذ ٕزة،أو ممدودة إذا جٚءت اهلّزة بًد يٚء شٚـْٜ  -ب

ْٔئس مثٚل: ، َصَٔئِٚن، َي ٌٜ َْٔئ ، ُحَى ٌٜ ْٔئَ
، َخىِ ٌٜ ، بَِْٔئ ٌٜ ْٔئَ َه

ْٔئُه، (**) ، َبىِْٔئوَن، جَمِ

ْٔئُ ـجَيِ   ُه، َؾْٔئُه.ُْٔئوَن، ُيِِضُٔئوَن، َص

ًٜ بًد واو مدٍّ  -ج إذا وؿًٝ اهلّزة ادتوشىٜ يف إشامء مٍتوح

ْٝ مٍردًة: ُمُروَءٌة، ُّٕضوَءٌة. تَِّض  ـُ

                                           
 وـتّضٓٚ افَدمٚء بٚدد: يَرآن. ( *)

 ادُِضور افًغ. "ئئِس"بٕٚفف خمٚؾٜ آفتّضٚس بٚفًٍل  "ئٖس"ومْٓم من يُتٛ  (**)
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 « اهلنزة املتطرفة »

 

 :أوالً: تعريفها

رُأ، بّوَأ، ُجزٌء،  َْ ٌٖ، َبَدَأ، َي َّض َٕ هي اهلّزة افتي تَع يف آخر افُِّٜ. ٕحو: 

، صٚضٌِئ. ٌٗ  َرٌء، ُفٗف

 تابتها:: كاً ثاىو

 تُتٛ اهلّزة ادتىرؾٜ ظذ حرٍف جيٕٚس حرـٜ مٚ ؿّضِٓٚ. -1

 ؾ٘ذا ـٚن مٚ ؿّضِٓٚ مُِضورًا ـتّضٝ ظذ افٔٚء ؽر ادَْوضٜ، ٕحو: -أ

 صٚضٌِئ، مّضِٚدُئ، ُيرِجُئ، يّضِدُئ.

ًٚ ـتّضـٚ موّـٚن مٚ ؿّضِٓـوإذا ـ -ب  واو، ٕحو: ـٝ ظذ افـوم

 ٌٗ ف ْٗ ، ُف ٌٗ ب ْٗ .ُب َٗ  ، َجُرَؤ، َوُض

ٚن مٚ ؿّضِٓ -ج تّضٝ ظذ إفف، ٕحو: َبَدَأ، َٕ وإذاـ  ًٚـ  ٌٖ ـٚ مٍتوح ٌٖ، َمرَؾ  َّض

ًٚ ـتّضٝ مٍردًة ظذ افِضىر، ٕحو:  -د وإذا ـٚن مٚ ؿّضِٓٚ شٚـْ

 َيُْوُء، جَٚء. ،ءُ رجٌٚء، هدوٌء، ُيِز  َرٌء، َبدٌء، ِدفٌء،

إذا ّٕوٕٝ افُِّٜ ادْتٜٓٔ هبّزة مٍردٍة ظذ افِضىر بَٔٝ اهلّزة  -2

 ٌء،زْ ي شّضَٓٚ ٓ يَّضل افوصل، ٕحو: ُج ظذ حٚهلٚ إذا ـٚن احلرف افذ

 ،
ٍ
 َبدْ  ٌء،، َبدْ اً ُجزءُجْزء

ٍ
َبدءًا، وإذا ـٚن يَّضل افوصل ـتّضٝ ظذ ٕزة،  ء

ًٚ، ظِ ٕحو: ِدؾْ  ًٚ ّضْ ئ ًٚ.ئ  ، صٔئ
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ٕٝ افُِّٜ ادْتٜٓٔ هبّزة ظذ إفف أو افواو أو افٔٚء وضع  -3 إذا ٕوِّ

ًٖ،  :ّزةتْويْٚ افرؾع وافْهٛ ظذ اهلّزة، وتْوين اجلر ُتٝ اهل ٌٖ، ّٕض  ،نبإّٔض

، بٗبٗ ٌٗ ئؤب، بٗاً بٗب ٌئ، مٓدِّ  .() طئشا، ًٚ ، صٚضِئ، صٚضٌئ ئمهد ِّ، ًٚ ، مٓدِّ
إذا وؿًٝ بًد اهلّزة ادتىرؾٜ ادرشومٜ ظذ افِضىر يف إشامء  -4

، ، رداَءاِن، رداَءْينِ مٍردة، ٕحو: ِرداءٌ أفُف افتثْٜٔ أو يٚؤهٚ ـتّضٝ اهلّزة 

 .نِ وـِِضٌٚء، ـِِضَٚءاِن، ـِضَٚءيْ 

5-  ، ٕٖٔٞ ء افت ؾًٚل ضامئر أو ٚت د اهلّزة ادتىرؾٜ يف ٕا إذا جٚءت ًب

تِّٝض ٜٓٔ هبّزة ظذ  ـُ ْت ًٚل اد ؾ مهزهتٚ وؾق ؿواظد اهلّزة ادتوشىٜ، مٚ ظدا ٕا

ُتوٜب ظذ افِضىر،  ى م ٕٞٔ ؾتَّض ء افٖت غ أو ٚت ْٓث ٖفف ا افِضىر يف حٚل اتهٚهلٚ ب

ُٝ  ٚءَ ـج  مثل:  ، ِجئَْن. ؤوا، جٚ ، جٚءا ، جَٚءْت  ، ِجْئ

 ، بدْأَن. ، بدؤوا ، بدَأا ، بدَأْت  ، بدْأُت  بدأ

 َن.جُرَؤْت ، جُرَؤا ، جُرُؤوا ، جُرؤْ  جُرَؤ ، جُرْؤُت ،

ْٝ ، بِرَئٚ ،  ُٝ ، بِرَئ  بِرْئَن. بِرُئوا ،  بِرَئ ، بِرْئ

6-  ُٕ َن آشم ادْتٓي هبّزةٍ إذا  ظذ افِضىر، بًد أفف،  مٍردةٍ  وِّ

.وضع افتْوين ظذ اهلّ
ٍ
 زة، ٕحو: ؿوٌٚء، ؿوًٚء، ؿوٚء

                                           
() تْوين ٛ ٕفف، ٕحو: جزءاً  افْهٛ ُيُت ٜ ٕنر افوؿوف ظِٔٓٚ ٚب ًٚ.ظذ أفف آخر افُِّ  ، ِظّضْئ
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 لفْاأل
 دٍّ ٓ يَّضل احلرـٜ، وهلٚ موضًٚن يف افُِّٜ: وشىٓٚ وآخرهٚ.محرف 

 

  « ف يف وسط الكلنةاألِل »

 

ًٜ )ممدودة(، شواٌء أـٚن  ًٚ ترشم إفف يف وشط افُِّٜ أفٍ ضويِ

ىٓٚ أصِٔ ََٕٚل(، أم ظٚرضًٚ توشر ، ، ٕحو: َُيَْنٚهُ ًٚ ، ٕحو: )َؿَٚم، َبَٚع، 

َم.ـتَ ـؾَ  َٓ  َٚي، إِ

وافتوشط إصع أن يُون موضع إفف وشط بْٜٔ افُِّٜ، 

وافتوشط افًٚرض أن تُون إفف متىرؾٜ أصاًل، ُثمر يِحَٓٚ ضٌّر 

 أو اشٌم. وحيهل افتوشط افًٚرض بام يع:

بدخول حرٍف من إحرف افثالثٜ ادْتٜٓٔ بٖفٍف مَهورة:  -1

 شتٍٓٚمٜٔ، ٕحو: إَِٓم، َظالَم، حترَٚم.آ "مٚ"إَػ، ظَذ، حّتى، ظذ 

ََٕٚدايِن. -2  بٚتهٚل افًٍل بوّر ادًٍول، ٕحو: ََيَْواَك، َُيَنُٚه، 

ُهم.  -3 َٓ  ب٘ضٚؾٜ آشم إػ افوّر، ٕحو: َؾَتُٚه، َظَهَٚي، َمو



- 14 - 

 « ف يف آخر الكلنةاألِل »

 

ًٚ مَهورة ظذ  ًٚ ضويِٜ، أو أفٍ ترشم إفف يف آخر افُِّٜ أفٍ

 افٔٚء ؽر ادَْوضٜ(، وؾق افَواظد أتٜٔ:)صورة 

 تكتب األلف صويلة يف احلاالت التالوة: أوالً:

ـرٚ. مٚ ظدا إحرف  -1 ، د يف إدوات، ٕحو: َفوٓ، َفوَمٚ، هالر

 إربًٜ: إَػ، َظَذ، َبَذ، حترى.

حو: َدَظٚ، َرَجٚ، -2 ٜ ظن واو،ٕ  ّض ٖفٍف مَْ ٜ ب ٔٓ ٜ ادْت ؾًٚل افثالٔث ٚ. يف ٕا َٓ  َش

يف إشامء افثالثٜٔ ادْتٜٓٔ بٖفف مَِّْضٜ ظن واو، ٕحو: َظَهٚ،  -3

ٚ، ُظال. ٍَ  َؿ

 يف إشامء ادّضْٜٔ، ٕحو: إٔٚ، مٚ، ذا، مٓام، إذا .... -4

ّٕى، َمَتى، َفَدى،  مٚ ظدا مخِضٜ أشامء رشّٝ أفٍٓٚ مَهورة، وهي: َأ

 ُأوػ اإلصٚريٜ، إَُػ ادوصوفٜٔ.

. مٚظدا أشامء َؽٚ، ُفوَؿٜٚ، ٕحو: موِشَٔٚ، آبًرر يف إشامء اد -5

بٝ ؿدياًم، وُرشّٝ أفٍٓٚ مَهورًة وهي: موشى، ظِٔضى، ـِ  َّسى، ُظرِّ

ثرى.خٚرى، َمتر بُ  ّر ـُ  ى، 

يف إشامء افًربٜٔ ادْتٜٓٔ بٖفٍف ؿّضِٓٚ يٚء ـراهٜٔ اجتامع يٚءين،  -6

 م افًِم )حئى(.ٕحو: ُدٕٔٚ، ُرؤيٚ، ُثرّيٚ، َظىٚيٚ، َهَدايٚ، مٚ ظدا اش
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7-  ٚ ٍَ يف إشامء افتي ُؿِكت ظن مّد، ٕحو: افِّضاَم من افِّضامء، وآْشتِْن

ٚء، وَبَْٔوٚ من َبَْٔوٚء. ٍَ  من آشتِْن

إفف ادَِّْضٜ ظن افٔٚء يف بًض أشٚفٔٛ افْداء، وافْدبٜ، ٕحو:  -8

َتٚ. ٚ، وا َحََّسَتٚ، يٚ َحَّْسَ ٍَ ٚ، وا َأَش ٍَ  يٚ َأَش

ٓر  -9 َِْجٖ.إفف ادِض َِْجٚ من ادـَ  ِٜ ظن اهلّزة، ٕحو: ادـَ

 إفف ادَِّْضٜ ظن ٕون افتوـٔد، ٕحو: واهللَّ ؾٚظُّضَدا. -10

 : تكتب األلف مقصورة يف احلاالت التالوة:اً ثاىو

ى،   -1 ََ يف إؾًٚل افثالثٜٔ ادْتٜٓٔ بٖفف مَِّْضٜ ظـن يـٚء، ٕحـو: َشـ

 َرَمى، َوَظى.

ًٜ ًٚ ادْتٜٓٔ بٖفف مىَِ يف إؾًٚل ؾوق افثالثٜٔ -2 ، شواٌء أـٕٚٝ مَِّْض

ى. ـر َْٕزوى، اْشتًََذ، َأْظَىى، َز  ظن واو، أو يٚء، ٕحو: ادرظى، ْارجَتَى، ا

ى، ُؾْوَذ،  -3 ًَ يف إشامء ؾوق افثالثٜٔ ادْتٜٓٔ بٖفف، ٕحو: َمِْض

ى. ٌَ  َرْضَوى، ُمِْضَتنٍى، ُمّضَت

 توضوحات:ثالثًا: 

ن اً يًــرف أصــل إفــف، واو -1 ل، بواحــدةٍ مــن  ــٚـ ًء يف إؾًـٚـ أو يـٚـ

 افىرائق أتٜٔ:

 .َيْرمي –، َرَمى َيدظو –بهوؽٓٚ يف ادوٚرع: َدَظٚ  -أ
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و -ب ٍْ ٚ َظ ٍَ هٚ إػ ادهدر: َظ  .ًٚ ، وَمَنى َمْنٔاً بردِّ

.  -ج ُٝ ْٔ ًَ ًَى، َش ٚ إػ ضّر افرؾع ادتحرك: َرَجٚ، َرَجْوُت، َش ده شْٚ  ٘ب

وَ ب٘شْٚدهٚ إػ أفف آثْغ، ٕحو: َشاَم،   -د َّ ، َؿَؤَٚ، َش َٙ ا، َؿ

 ا.َدَظٚ، َدَظوَ 

 يًرف أصل إفف يف إشامء بواحدة من افىرائق أتٜٔ: -2

 بٚفتثْٜٔ، ٕحو: َظَهٚ، َظَهوان، َؾَتى، َؾَتٔٚن. -أ

وات، َؿَىٚ، َؿَىواٌت،  -ب َٓ ٚ، َم َٓ بٚجلّع بٕٚفف وافتٚء، ٕحو: َم

َٔٚت.، رَ ()َحَل، َحَهٌٔٚت   َحى، َرَح

 ادٍرد، ٕحو: ُربٚ، َرْبَوٌة، ِظَدا، َظُدّو، ُؿَرى، بِردِّ اجلّع إػ  -ج

. ٌٜ َٔ َْ ى، ُف ََ ، ُف ٌٜ  َؿْري

ّٜٔ، جيوز ـتٚبتٓٚ بٕٚفف  -3 إؾًٚل افثالثٜٔ افتي ترد واوّيٜ ويٚئ

ِزي،  ًْ ُزو، وَظَزى َي ًْ افىويِٜ أو ادَهورة: َجثَٚ جَيْثو، وَجَثى جَيثِي، َظَزا َي

ِْي. ُْ َْى َي ـَ ُْو، َو ُْ َْٚ َي  ـَ

4-  : ُٛ ُٛ ـِّٜ: )َحَٚصٚ( بٕٚفف افىويِٜ ظذ أَّنٚ أداة، وُتَُت ت َُ ُت

 )َحَٚصى( بٕٚفف ادَهورة ظذ أَّنٚ ؾًل وؾق افَٔٚس.

                                           
() .مٓٚ وؿىٚ وحل مجع تُِضر 
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 ءْ اّتَ ل ا
 

.ـُتُتٛ افتر  ًٜ ، ومربوض ًٜ  ٚء يف آخر افُِّٜ ظذ صورتغ: مّضِضوض

 

  « ء املبشوطةـاَّالت »

 

ًٜ إذا مل يهحر افوؿوف ظِٔٓٚ بٚهلٚء وذفك يف  ُتُتٛ افتٚء مّضِضوض

 ادواضع أتٜٔ:

ٕٚٝ حريف  -1 . ًٚ أصِّٔ  ًٚ ؾإؾًٚل إذاـ  َٝ  من بْٜٔ افُِّٜ، ٕحو: َبَٚت، َثَّض

، َشَٚؾَرْت. -2 ْٝ  يف إؾًٚل ادتهِٜ بتٚء افتٖٕٔٞ افِضٚـْٜ، ٕحو: َذَهَّض

.يف إؾًٚل ادتهِٜ بتٚء افٍٚظل ادتحرـٜ،   -3 ِٝ
َتّضْ ـَ  ، ُٝ تَّْض ـَ  ٕحو: 

ٌٝ يف بًض إشامء ادٍردة، ٕحو -4 ْٔ ، َب ٌٝ ، ُأْخ ٌٝ ٌٝ : بِْْ ، ظْ ٌٝ  .، ثّض

يف مجع ادٕٗٞ افِضٚمل ومٚ أحلق به، ٕحو: ؾٚضِامٌت، َؾِٚضالٌت،   -5

ٌٚت، َأْذِرَظٚت، ُأوُٓت بًّْى صٚحّضٚت، وبٔوتٚت، ورجٚٓت.. ََ  ثِ

 مثل: يف مجع افتُِضر افذي يْتٓي مٍرده بتٚء مّضِضوضٜ -6

 أوؿٚت. أبٔٚت، وَوْؿٝ و بٔٝ و 
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ض -7 . ًٚ يف إشامء ادْٚداة مًور ِٝ  هبٚ من يٚء، ٕحو: يٚ َأَب

8-  . ِٝ ، َإٔ َٝ ْٕ  يف ضّري افرؾع ادٍْهِغ: َأ

َْٔٓٚت.  -9  يف بًض أشامء إؾًٚل، ٕحو: َه

، َٓت.  -10 َٝ ، ُربر َٝ ّر  يف بًض إحرف ادزيدة بتٚء، ٕحو: ُث

 

  « اء املربوطةَـّالت »

 

ًٜ إذا أمُن افوؿوف ظِٔٓٚ بٚهلٚء، وذفك يف تُ  ُتٛ افتٚء مربوض

 ادواضع أتٜٔ من إشامء:

1- . ٌٜ َٕ ، مَتْرٌة، إِٕضٚ ٌٜ ، ُؽرَؾ ٌٜ  يف إشامء ادٕٗثٜ، ٕحو: اِمرأٌة، َؿري

2- . ٌٜ َج ، ُمتََزوِّ ٌٜ َِ ، ؾِٚض ٌٜ َّ  يف افهٍٚت ادٕٗثٜ، ٕحو: َؿٚئ

وَفٜ، يف مجع افتُِضر ظذ زٕٜ: -3 ًُ ٚفٜ وُؾ ًَ
. ؾِ ٌٜ وَف ًُ  ٕحو: ِحَجٚرٌة، ُب

ٌٚة، ُبٌَْٚة.: يف مجع افتُِضر ادًتَل من -4 ًَ ِٜ، ٕحو: ُوٌٓة، ُؿَوٌٚة، ُش ًَ  ُؾ

5- .ٜ َّ َِْحٜ، ِظْه  يف إظالم ادْتٜٓٔ بتٚء، ٕحو: ََحَْزة، َض

ِٚظل، َوَأَؾِٚظل، وأمثٚهلٚ، ٕحو:  يف مجع افتُِضر ظذ زٕٜ: -6 ٍَ َم

ٚفَِّضٜ، َٓ ، َم ٌٜ ِٚرب ٌَ ، َم ٌٜ  َمَِْٚذرٌة، َأَزاِرَؿٜ. َمَنِٚرؿ
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َٔٚفَِِضٜ، وَصَواجِلَٜ:  -7 بٜ، ٕحو: َض يف مجع إشامء إظجّٜٔ ادًرر

ََِِضٚن، َصْوجَلٚن. ْٔ  أي يف ـل مجع تُِضر ٓ يْتٓي مٍرده بتٚء. مجع َض

َِٕٚدَؿٜ،  ًٚ يف بًض اجلّوع تًويو -8 من حرف ُمذوف، ٕحو: َز

َِٔٚرَؾٜ، من زٕٚديق وَصٔٚرِيف.  وَص

َٚمٜ.يف بًض صٍٚت  -9 ٓر َمٜ، ؾ  ادّضٚفٌٜ، ٕحو:ظالر

 يف ادهٚدر ادْتٜٓٔ بتٚء، وهي: -10

ٔرٜ. -أ ٔرٜ، إِِٕضٕٚ  يف ادهدر افهْٚظي، ٕحو: َؿوم

َِٜ،  يف مهدر ادرة واهلٔئٜ من افثالثي ظذ زٕٜ: -ب ًْ
ِٜ وؾِ ًْ َؾ

َِِْضٜ. َِِْضٜ وِج َبٜ، َج َبٜ وِذْ  ٕحو: َذْ

ل، مًتل افيف مهدر مزيد افثال -ج ًر ، ٕحو: المثي ظذ وزن: َؾ

،ٜٔ ِّ ِدَمٜ. ومٚ جرى جمراه مثل: َتْربٜٔ، َتْْ َْ ِزئٜ، َت  جَتْ

ٌٜ وجُمَٚهدٌة.ظذ: ُمٍَٚظِٜ َؾٚظل يف مهدر: -د  ، ٕحو: جُمَٚفِض

َِل -هـ ًْ َِٜ يف مهدر: َؾ َِ ًْ  ، ٕحو: َزْفَزَفٜ، وَوْشَوَشٜ.ظذ َؾ

ل، إجوف، تًويو -و ًَ من ادحذوف، ٕحو:  ًٚ يف مهدر: َأْؾ

، إِ  ٌٜ .إَِؿَٚم ٌٜ  إؿواٌم وإمٌٔٚل. وإصل: َمَٚف
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َل اممن افثالثي ادًتل افًغ، ٕحو:اشت "اشتًٍل"يف مهدر  -ز

، واشَتجَٚر اشتَِجٚرًة. اماشت ًٜ  ف

ٜ.اشم اإلصٚرة افيريف ادزيد بتٚء يف  -11 ّر  : َث

وبٚإلمجٚل ؾ٘نر ممٚر ُيٍرق به بغ افتٚء ادربوضٜ وادّضِضوضٜ، أنر  -

ُٛ تٚؤهٚ مربوضٜ ٕحوافُِّٜ افتي ُيوؿف ظِ امرأٌة،  ٔٓٚ بٚهلٚء ُتَُت

ُٛ تٚؤهٚ مّضِضوضٜ، ٕحو: ، وافتي ُيوَؿُف ظِٔٓٚ بٚفتٚء ُتَُت ٌٜ ،  مدرش ٌٝ بِْْ

. ٌٝ ، وَشّْض ٌٝ  ُأْخ
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 فْ ذالح و  دة ايالز
 

ًٚ،  - هْٚ–يَهد بٚفزيٚدة  إضٚؾٜ حرف إػ افُِّٜ، ـتٚبٜ ٓ فٍي

ـتٚبٜ وبَٚؤه فٍيًٚ  ويَهد بٚحلذف إَٕٚص حرف من افُِّٜ


. 

 

  « ادةـالزي »

 

 مٚ يزاد من إحرف يف اإلمالء حرؾٚن مهٚ: إفف وافواو.

 زيادة األلف: -أوالً 

 تزاد إفف يف أول افُِّٜ، ويف آخرهٚ:

 تزاد إفف أوًٓ إذا ـٕٚٝ مهزة وصل، وؿد شّضق ذـر مواضًٓٚ.  -1

 تزاد آخرًا يف ادواضع أتٜٔ:  -2

 ٜ:بًد واو اجلامظ -أ

وا. - ُؿوا، إَتَكُ ور ٍَ  يف افًٍل ادٚيض، ٕحو: َذَهُّضوا، َت

                                           
() وُتٍُِظ، مْٓٚ: أفف اإلضالق ُٛ  يف افنًر مثل )افُتٚبٚ(، وثّٜ زيٚدة ُتُت

و( وواو اإلصّضٚع ُّ ُٓ ، ؾِِٔضٝ من هذا افّضٚب. وثّٜ حذف مثل )ظِٔ

 بٚفُتٚبٜ وافٍِظ، ؾال تدخل يف هذا افّضٚب، ٕحو: بَِم؟ ؾَِٔم؟ َظاَلَم؟
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، ٕحـو: ادِضْد إػ واو اجلامظٜ يف افًٍل ادوٚرع ادجزوم وادْهوب -

ًُوُدوا، فن ُيِضٚؾُِروا.  مل َي

 ، ٕحو: ادُرُشوا، اؿرُؤوا. ادِضْد إػ واو اجلامظٜ يف ؾًل إمر -

ن، ٕحو: - ب ًٚ َجِِٔالً  آخر آشم ادْهوب ادْور ُٝ ظٚدِ رْم ـْ  . أ

َيٝ ٍِ ًٚ جِٔال. ؾ٘ذا ُوِؿَف ظِٔٓٚ ُف  ()مثل: أـرمٝ ظٚد

 زيادة الواو: -ثاىوًا 

 .اً وآخر ًٚ تزاد افواو وَشى 

 يف ادواضع أتٜٔ: ًٚ تزاد افواو وَشى -1

 أوُفو وُأويل وُأوٓت، بًّْى أصحٚب وصٚحّضٚت. -أ

 . ()يف اشّي اإلصٚرة :ُأوَػ، وُأوٓء، ٕحو: أوفئك -ب

ٕ اً تزاد افواو آخر -2 رو( اشم ظِم، مٚمل يُن مْور ّْ  ًٚ يف ـِّٜ )َظ

ٍرو(.  ّْ ًَ ٌرو، ومرْرُت ب ّْ  بٚفْهٛ، ٕحو: )جٚء َظ

ر ّْ ن بٚفْهٛ، حذؾٝ افواو، ٕحو: رأيٝ َظ ُٕوِّ  .اً ؾ٘ذا 

 

     

                                           
() تٚء مربوضٜ )مًِّٜ، ضٚفّضٜ(.مٚ ظدا إشامء ادْتٜٓٔ ب 

()  ٕحسم أجدادٕٚ إُػ ٕؼوا احلوٚرة :ؿوفْٚ ٓ تزاد يف )إػ( ادوصوفٜ، ٕحو. 
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  « ذفـاحل »

 

إحرف افتي يهّٔضٓٚ احلذف يف افُتٚبٜ، هي: إفف، وافالم، 

 ـُْدَؽم بٌره.واحلرف اد

 ؿد ُتذف إفف من أول افُِّٜ ومن َوَشىٓٚ. :حذف األلف - أوالً 

ًٓ يف ادواضع أتٜٔ: -1  ُتذف إفف أور

ًَٝ من ـِّٜ: ابن، -أ صٍٜ بغ ظِّغ، ٕحو: ظع بن أيب  إذا وؿ

 ضٚفٛ أمر ادٗمْغ.

م لِلِ  ، ٕحو:ن: ال افتًريف، إذا ُشّضَٝ بٚفالمم -ب ُْ  ،احلُ

جُل أمٌغ.، إفأِلمرِ  ، َفِرر  ٕره َفِحقر

ل فٍظ اجلالفٜ :اهلل، ادِضّضو -ج ق بالم جر أو توـٔد، ٕحو: من أور

 .أظزر وأـرمُ  لَلُ ، َْٕصُدؿنر  لِلِ ،  رُ إمْ  لِلِ 

من أول إشامء ادوصوفٜ ادّضدوءة هبٚ، إذا شّضَٝ بٚفالم  -د

دة، ٕحو: ِـّ  اجلٚرة أو ادٗ

ِر  ِرتغ، َف ِرتي، فِ ِرذي، فِ ِرذين.فِ ِرذان، ف ِرذي، َف  تٚن، َف

 يف ادواضع أتٜٔ: ًٚ ُتذف إفف َوَشى -2
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 .()فٍظ اجلالفٜ: )اهلل( وـِّٜ: )إفه( -أ

افتّْضٔه يف أشامء اإلصٚرة ادٍردة أو ادجّوظٜ ؽر  "هٚ" -ب

 ادّضدوءة بتٚء، ٕحو: هذا، هذه، هٗٓء.

 اشم اإلصٚرة: )أوفئك(، ادتهل بُٚف اخلىٚب. -ج

)ذفك(، ادتهل بالم افّضًد، ٕحو: ذفك، اشم اإلصٚرة:  -د

. بخالف ادتهل بُٚف اخلىٚب، ٕحو: ذاك. نر ُُ  ذفُام، ذف

 يف افّضِضِّٜ افُٚمِٜ: بِضم اهلل افرَحن افرحٔم، وتّضَى ؾٔام شواهٚ. -هـ

.  -و  يف احلرؾغ: فُْن، فُنر

ُُتذف افالم يف إشامء ادوصوفٜ: افذي، افتي،  حذف الالم: -ثاىوًا 

ِرذين، افذين، ؾ ِرتٚن، واَف ِّذان، واف تُتٛ بالم واحدة، بخالف ادثْٚة: اف

ِرتغ، إذ تُتٛ بالمغ.  واَف

ض مْه ًور ـلر حرٍف ُيدَؽم يف ؽره حُيْذف ويُ احلرف ادُْدَغم:  -ثالثًا 

.َن بِ  ، فُْٚر ، آَمْٚر ة، ٕحو: َمدر  در

 

     

                                           
()  ِف إفف يف ـِّتي: ضه، وافرَحن.ومًيم افُترٚب حيذ 
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 صلْ لوا  و  لفصلُا
 

  « لـالفْص »

 

ـتٚبٜ افُِّٜ مٍْردة أو مِضتَِٜ ظاّم ؿّضِٓٚ وظاّم بًدهٚ. افٍهل هو 

وهو إصل يف افُتٚبٜ افًربٜٔ. وافَٚظدة يف ذفك أنر ـّل مٚ صّح 

 آبتداء به وافوؿف ظِٔه يُتٛ مٍهوًٓ ظن ؽره، وذفك مثل:

ّر  -1  ٌد، َظٚمِلٌ، ُصَجٌٚع، َأؾِٚضُل.إشامء افيٚهرة، ٕحو: ُُمَ

، فَ  -2 َٛ َت ـَ ََٕجَح، َهَرَب.إؾًٚل، ٕحو:   ، َٛ ، َذَه َٛ
ًِ 

َٕحُن، ُهم، إّيٚه. -3  افوامئر ادٍْهِٜ، ٕحو: إٔٚ، 

إدوات ادوضوظٜ ظذ حرؾغ ؾٖـثر مٚ مل ُتدؽم أو ُتوصل  -4

....  بٌرهٚ، ٕحو: ِمن، ظن، إػ، حترى، فُنر

 

  « لـالوْص »

 

. وافَٚظدة يف  ًٜ هو جًل ـِّتغ أو أـثر بّْزفٜ ـِّٜ واحدة ـتٚب

ّٕه ٓ ذفك أ َٛ َوْصِه: ٕ نر مٚ ٓ يهح آبتداء به وافوؿف ظِٔه وج

 يِضتَل يف افْىق. ومواضًه هي أتٜٔ:
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حو -1  ٕ،ٜ ، افوامئر ادتهِ ُٝ ّْ
ِتُٚبَك، َزوُجٓٚٔتُهُ أـَرْمْٚ، ذَهّضَْن، بَ : َظِِ  .،ـ 

إدوات ادوضوظٜ ظذ حرٍف واحد، ـٚفّضٚء وافالم وافِضغ وٕون  -2

ًِِم، فَ  تُّضَْن....افتوـٔد، ٕحو: بٚف ـْ مٚ ظدا )افواو(  َِْوُل صحٌٔح، َشُِْضٚؾُر، ُا

.ل وَص َّٕنٚ ٓ تُ  ًٜ  ـتٚب

، َرُجالنِ  -3 ٌٜ ، ظالمٚت افتٖٕٔٞ وافتثْٜٔ واجلّع افِضٚمل، ٕحو: ـٚتَِّض

ُِوَن.  َؾِٚضالٌت، َؾِٚض

ِرَب.... -4 َُ ِدي ًْ ، َم ََِّضكر ٛ ادزجي، ٕحو: َبً ـر  ادر

 يف إشامء وإدوات أتٜٔ: -5

 ما: -أ

 "مِضّضوؿٜ بحروف اجلر أتٜٔ: من، إػ، ظن ،االستفهاموة "ما ،

؟  ُٞ بَِم ظذ، يف، حترى، افّضٚء، افالم، ٕحو: ِممر َأَؾْدَت؟ َظمر َتّْضَح

تَ  ْٖ جر ـٚؾ ْرَت؟ ُه؟ إَٓم اخلُُِف؟ ظالَم افور َ تٖخر ى؟ مِل ََ َم َتّض ؟ حتٚر ُٜ

 ؾَِٔم اخِلالُف؟

 "ّد ن وَظن ومِ  مِضّضوؿٜ بــ: ،ادوصولوة "ما()،  ْل ممٚر ـُ ٕحو: 

. ُٜ ّضٚح َٜ وٓ شٔرام افِضِّ ٛر افريَٚض ُٔدَك، ُأح ٍِ ، اشْٖل ظامر ُي َٝ  ُرزْؿ

                                           
( جيوز )اجلٚرة ٕحو: )ؾٔام(. ٍيادوصوفٜٔ بصل )مٚ( و 
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 "بًِْم ادُِضورة افًغ وبئس، ومثل، ٕحو: ادتصلة "ما 

وُفونَ   َُ م بِِه، بِئَِضام َي ـُ امر ُُيِزُ ًِ ًِون.ِٕ ٍْ  ، وِمثِام َي

 "ادصدرية "ما: 

ًٜ بٚفيروف: َريٞ، حغ، - بْغ، َؿّْضل، ـلر افيرؾٜٔ، ٕحو:  مِضّضوؿ

ِرام، بْٔاَم. ـُ َِام،   ريَثام، حْٔاَم، ؿّض

-  ًٜ ِرام  :بٕٚؾًٚل أو مِضّضوؿ دَل، ؿ ًَ ، َضَٚل، ٕحو: َضٚدَٚ أحّضَّْضَْٚ اف َؿلر

 .ًٚ جتُدُه صِٚمت

 "الزائدة "ما: 

م ُظوِؿُّضوا،  مِضّضوؿٜ بٚحلروف: - من، ظن، ـي، ٕحو: ممٚر َأؾًٚهِلِ

 ٍٛ وَز.ظامر َؿري ٍُ ٔاَم َت ـَ ْد  ِٓ  شتٍوزون، اجَت

، ٕحو: أيرام مِضّضوؿٜ بٖدوات افؼط: إن، أين، أّي، ـٔف، حٔٞ -

ْم، أيْاَم ُتِضٚؾِْر  َِ ِٛ تِض ْد ظن ادري ًِ ٚ َتّضَت ، إمر ٌٛ َٝ ُمهٔ ْٕ َت ؾٖ إَْمَرْيِن اْخَسْ

.ًٚ جَتِْد أحّضٚب ْٛ ِن ابَُْك، حُٔثام َتًّْل َتُِِض ُُ ْن َي ُُ ام ت ٍَ  ، ـٔ

 "الزائدة الكافة "ما: 

ٕرام إظامل بٚفْٔٚت(. - ًٜ )ب٘نر وأخواهتٚ(، ٕحو: )إ وـذفك  مِضّضوؿ

ٕرام، فٔتَ  ِر ـٖ  ام.ام، فً

-  ، ِٜ
ًَ ََٕجُحوا ُدُخوَل اجلِٚم ِذيَن  (، ٕحو: ُرَبام َيَودر افر مِضّضوؿٜ )بُربر

ٍَر.  ربرام َوِدْدُت افِضر
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 :َمن -ب

 "ة، ٕحو: مِضّضوؿٜ بـ: من، وَظن ،االستفهاموة "من ، ويف اجلٚرر

ن َتَرى اخلََر؟ َّ ن أخْذَت افًَِم؟ ؾٔ ّر  مِمرن تنُو؟ َظ

 "مِضّضوؿٜ بحريف اجلر: ِمن، ظن، ٕحو: مِمرن الرشصوة "من ،

ن َتْرَض َأْرَض. ّر  ُتَذْر أحَذْر، َظ

 "ٕحو: أؾدُت  ويف، ، مِضّضوؿٜ بـ: من، وظن،ادوصولوة "من

ِرّْي ن ُهَو َص  ،ممرن ظ ّر ْث ظ دِٚدٌق َحدِّ ِٓ َد ؾّٔن اشُتْن ِٓ  .وا، اشُتْن

 وذفك إذا جٚءت: :ال -ج

  ،ِرَف افَوَضُن صّضٜ، ٕحو: اظِّوا فِئاّل يتَخ مِضّضوؿٜ بـ: أْن افْٚر

ٓر تُ  ٛر أ  .()ِضٚؾِرأح

 . ْٛ ْد َترُش ِٓ  أو مِضّضوؿٜ بـ: إْن افؼضٜٔ، ٕحو: إٓر جَتَت

 . َٛ
ٔاَل َتًتِ ـَ  ُٝ ي، ٕحو: جْئ ـَ  أو مِضّضوؿٜ بِـ: 

 .ٕحو: َيومئٍذ، ِحْٔئٍذ، شٚظتئذٍ  ،مِضّضوؿٜ بام يدلر ظذ زمٚن الظرفوة إذ -د

دق ،ذا اإلشارية -ه ، ٕحو: حّضرذا افهِّ ٛر ٛر وٓ ح  مِضّضوؿٜ بُِّتي :َح

 وٓ حّضرذا افُذُب.

،  ،َوْي التعجبوَّة -و ه، وإصل: َوْي ـٖنر ِّّ ُِ ٕره َووي يف ـِّتي: َوْيُٖ

 وَوْي ٕمِّه.

                                           
( ٍْ ٍٜ من افثَِٜٔ ؾُت ٍر   َهل، ٕحو: )أصٓد أن ٓ إفه إٓ اهلل(. ( وأمٚ )أْن( ادخ
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 قيمْ رّتَال   تُعالما
 

هي رموز تِضٚظد افُٚتٛ ظذ ترتٔٛ ـالمه وتوضٔح مَهوده، 

 أداء مٚ يَرأ وؾّٓه. شالمٜ وتِضٚظد افَٚرئ ظذ

 وصور هذه افًالمٚت ودٓٓهتٚ، ومواؿًٓٚ ـام يع:

 (، وتًْي شُتٜ بًدهٚ، ومواضًٓٚ:.: )النقطة -1

 ٕٚحو: وهُذا ، َّنٚيٜ اجلِّٜ افتٚمٜ، إذا إتٓى احلديٞ ظْده

 أنر رأَس افؼوِر افُذُب.يتّضغر 

  أ م، أـٚن ؾَرةً أَّنٚيٜ ـل ـالم شواء ،ًٚ ًٚ. ممَىً  بحث

 (، وتًْي شُتٜ خٍٍٜٔ، ومواضًٓٚ:،: )الفاصلة -2

 ، ُٜ ُٜ وٓ افدّٕٔ حو: يٚ َؿوُم، ادْٔر هرة ادتهِٜ ادًْىٕ   بغ اجلّل اَف

ٌٝ َمًُذوٌر َخٌر ِمن ٕٚ ِّٔ  ٍج َؾُرور. اشتَّضُٚل ادوِت خٌر من اشتدبِٚرِه، م

  مُٚن ِصتًٚء، وافّضحُر بغ اجلّل افَهرة ادًىوؾٜ، ٕحو: ـَٚن افزر

ٚجِلّضِٚل. ـَ ًٚ، وَموُجُه   هِٚئج

 .دُق َمَْجٌٚة  بًد فٍيٜ ادْٚدى، ٕحو: يٚ َرُجُل، افهِّ

  ،افّربُٔع، وافّهُٔف : ٌٜ ِٜ أربً ْ بغ افقء وأؿِضٚمه، ٕحو: ُؾُهوُل افِضر

: اشٌم، أو ؾًٌل، أو حرٌف.واخلَريُف، وافّنتُٚء. وافُِّ ُٜ 
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 ُٚع م َّ بغ ـالٍم مْثوٍر، وصًٍر  بغ افساـٔٛ، ٕحو: هذا ـِتٌٚب جَي

. ٍٜ ٍٜ ؾهٔح ، ورشٚف ٍٜ ٍٜ بٌِٔ  مْيوٍم، ومثٍل شٚئٍِر، وموظي

(، وتًْي شُتٜ أضول ؿِٔاًل من شُتٜ ؛: )الفاصلة ادنقوصة -3

، ٕحو ٌٜ ٌٜ شّضّضٔ : خٚفٌد افٍٚصِٜ، وموضًٓٚ: بغ مجِتغ تربىٓام ظالؿ

ٌق: ؾٔجدُر بْٚ تُريُّه. ٌل. متٍوِّ ِّ ُه ُمٓ ٕر  وُؾِهَل ادوطرُف: ٕ

(، وتًْٔٚن شُتٜ ؿهرة، وؽرضٓام افتوضٔح ومتٔٔز :: )النقطتان -4

 بًدمهٚ ممٚر ؿّضِٓام، ومواضًٓام: مٚ

  ٓ :فُه ُٝ  بغ افَول أو مٚيف مًْٚه، وافُالم ادَول، ٕحو: ؿِ

 َِ . د، وأجٚب:نر ظَّل افٔوم إػ افٌتٗجِّ  ًٕم، شوَف أحُُضُ

 ٔوؾًـاش ِٚن:ـِٜ ٕوظـٚمه، ٕحو: اجلّـن افقء وأؿِضـب ٌٜ ، ـّٔ ٌٜ ِٔ

: مِضٚرٌع إػ اخلراِت، وطٚملٌ فٍِْضِه، وُمََتِهٌد. ٌٜ  وافُْٚس ثالث

صةُ  -5 ْ  ، ومواضًٓٚ:()(-: )الرشَّ

 ،أمٚم ادِضْد، إذا ضٚفٝ اجلِّٜ، ٕحو: إنر افذي يهدُق يف ؿوفه 

. -ِِِّه، وُيّضدُع ؾٔهِ وُُيُِِص يف ظ َٜ  ِٕٚجٌح ٓ ُمَٚف

                                           
()  ضٜ اخلطر ْ افهٌر، وافَوْصِٜ. وإذا وِضًٝ  ، واخلطر ويىِق بًوٓم ظذ افؼر

 ذضتٚن إحدامهٚ ؾوق إخرى، ؾذاك يًْي ظالمٜ ادِضٚواة )=(.
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 ًدوده وٕحومهٚ، مثل: ـدد افستّٔضي ومًـبغ اف 

 ٚح ثالثٜ:ـل افْجـظوام

 بداُع وافّتجديدُ اإلِ  –3 اإِلخالص -2 افّهدُق  -1

 أو ظوامل افْجٚح ثالثٜ:

 اإلبداُع وافّتجديدُ  -ج خالُص اإلِ  –ب افّهدُق  -أ

 ِِّّغ أو ادتحٚورين، ٕحو:افِّضىر اشتًٌْٚء ظن أشامء  أول يف  ادتُ

 هل أظَجَّضَك افُِتُٚب؟ -

ام إظجٍٚب! -  أير

م مل َيرَض ظُْه. - ُٓ  فُنر بًَو

ٌٜ ٓ ُتدَركُ  - ِس َؽٚي  .()ِرََض افْٚر

ومهٚ خىٚن صٌران، يوضع بْٔٓام مجِٜ  (،- -): ادعرتضتان -6

ة، ممٚر يَىع تتٚبع إرـٚن إشٚش ٜٔ يف اظساضٜٔ، أو ظّضٚرة مٍَّسِّ

ٍٜ ـأؿ -حرشٓٚ اهلل -و: دمنُق ـِٜ، ٕحـاجلّ . ـزاُل مٖهـمٚ تدُم مديْ ًٜ وف

 ُٜ ؾً . -بَُّس افراء -وافرِّ ِٜ ُف وُظِور ادِْزَف  افؼر

                                           
( ) ِضٚ( بٕٚفف افىويِٜ َحاًل ظذ ادهدر )رضوان(، وبٚفَك جيوز ـتٚبٜ )ر

(.)ِرَض( َحاًل   ظذ افًٍل ادٚيض )َريِضَ
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هالٓن صٌران، يوضع بْٔٓام ( " "): عالمة التنصوص -7

ًٚ، ودون تٌٔر ؾٔه، ٕحو:  ِه حرؾٔ ُٜ ُتٗخُذ "افُالم ادَْول بْهِّ احلرير

دُل أشُٚس ادـُِِك ًْ واحلقر يَ وُٓتًَىى،  ًَ ِٔه، واف َِ  ."ُِو وٓ ُيًَذ ظ

يوضــع بٔــْٓام مــٚ ُيــراُد إبــرازه أو افتّْضٔــه ظِٔــه، (،  : )القوسااان -8

 ل:ـمث

 اجلّل أو افًّضٚرات، ٕحو: )افوضن فِجّٔع(، تهِح صًٚرًا. -أ

يىِق بًوٓم ظذ وشٚئل اإلظالم  افُِامت إجّْضٜٔ، ٕحو: -ب

 ٚ(.وضرؿه فٍَظ )ادٔدي

 ران توضع بْٔٓام أيٚت افَرإٜٓٔ:زهر وافَوشٚن ادُ 

ْي َخلََق  ﴿  ﴾ِاقَْرأ ِمْسِب َربِّك اَّلَّ

ويوضــع بٔــْٓام مــٚ يزيــده افُٚتــٛ ظــذ ٕــصٍّ  ،[ : ]احلارصتااان -9

ق ظذ ٕـصٍّ ٓشـتدراك َٕـص أو إؿٚمـٜ  َِّ أصع مَتّضس، أو مٚ يزيده ادح

ادًـري: أبـو متـٚم  افُالم ظـذ وجٓـه افهـحٔح، ٕحـو: ؿـٚل أبـو افًـالء

حُٔامن، وافنٚظر افّضحسي: إذا ـٚن افْص إصع ؿـد خـال  ]وادتّْضي[

 من هذه افُِّٜ.
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، وتوضع يف ()(؟: ترشم يف افًربٜٔ هُذا )عالمة االستفهام -10

ِم هبٚ ظن رء، شواء أُذـَِرت أداة آشتٍٓٚم أم مل  َٓ َّنٚيٜ اجلِّٜ ادـُِضَتٍ

ر، ٕحو: أهذا خىرَك؟ أيَن  ـَ  افًِٚمُل؟ شٚؾَر أُبوَك؟ُتذ

ُ هبٚ (!): عالمة التعجب -11 ، وُتوضع يف آخر اجلّل افتي ُيًزر

ـٚفتًجٛ وافٍرح واحلزن، ٕحو: يٚ ُبؼاَي! مٚ أظيَم  ظن تٖثرر:

ًَِِم!   اف

ُٚه! ٍَ ِرْم بِِه ظٚفِ   وا َأَش ـْ  !امً ـَأ

ٜ ..: )عالمة احلذف -12 ّر (، وهي َٕٚط متتٚبًٜ.وتدلر ظذ أنر ث

ًٚ ُم ًٚ فىوفه، أو فًدم أمهٔته، أو ٓشتَّضٚحه.ـالم  ذوؾ

 

     

                                           
()  ٜمن ظالم ًٜ ظالمٜ آشتٍٓٚم تتجه ٕحو افُتٚبٜ؟ يِضتًّل بًوٓم ظالمٜ مرـّض

 إذا اؿتٙ إمر ذفك. ، وهي؟ !ًٚ آشتٍٓٚم وافتًجٛ مً
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 سْ رلفـهْا
 افهٍحٜ    

 ب - أ تهدير -

 1 اهلّزة -

 2 مهزة افوصل –

 5 مهزة افَىع –

 8 اهلّزة ادتوشىٜ  –

 11 اهلّزة ادتىرؾٜ  –

 13 إفف -

 13 افُِّٜ وشطإفف يف   –

 14 إفف يف آخر افُِّٜ  –

ء -  17 افتٚـ

 17 افتٚء ادّضِضوضٜ  –

 18 ادربوضٜ افتٚء  –

 21 افزيٚدة -

 23 احلذف -

 25 افٍهل وافوصل -

 29 ظالمٚت افسؿٔم -

 35 افٍٓرس -
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